Banka Sparkasse, d. d. v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani
razpisuje

NATEČAJ IDEJNE ZASNOVE ENODRUŽINSKE PASIVNE HIŠE
Natečaj je namenjen pospeševanju kvalitetnega arhitekturnega ustvarjanja na temo pasivnih hiš pri
študentih arhitekture od vključno 3. letnika naprej in predvsem iskanju arhitekturno in
konstrukcijsko najprimernejše idejne zasnove enodružinske pasivne hiše za predhodno izbranega
investitorja. Ta je bil izbran v mesecu juniju 2011 prek nagradne igre na spletni strani banke
Sparkasse.
Potencialni privatni investitorji so bili povabljeni, da na nagradni igri sodelujejo s predstavitvijo
svoje parcele: geodetskim posnetkom, lokacijsko informacijo za namen gradnje objektov,
fotografijami in željami ter pričakovanji (predvidena površina, število ljudi, ki bodo živeli v hiši).
Izžreban je bil investitor, katerega parcela je osnova za izdelavo predloga idejne zasnove.
Banka Sparkasse bo v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo in izbranim zasebnim investitorjem
pregledala predloge, prejete do 10. oktobra 2011 in izbranemu študentu arhitekture podelila glavno
nagrado 1000 evrov.
Predloge bo pregledala žirija v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.

prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik, u.d.i.a., Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
doc. Črtomir Mihelj, u.d.i.a., Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Tomaž Fefer, vodja segmenta Gradnja in bivanje v banki Sparkasse
Na predhodni nagradni igri izbran privatni investitor

Pogoji razpisa:
- Na razpisu lahko sodelujejo študenti od vključno 3. letnika Fakultete za arhitekturo Univerze v
Ljubljani dalje.
- V natečajnem timu sta lahko največ 2 študenta.
PROJEKTNA NALOGA:
- Idejni načrt za enodružinsko pasivno hišo (specifična poraba energije za ogrevanje
največ 15 kWh/(m2a)), ki bo podlaga za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- predvidena neto notranja površina 150-180 m2, 2 – 4 osebe, največ tri spalnice
- en kombiniran prostor pisarna/soba za rekreacijo
- utility
- delavnica, ki je lahko hkrati tudi zimski vrt
- krušna peč (je ni treba šteti v energijsko bilanco, čeprav ima lahko povezavo na morebitni
zalogovnik toplote)
- brez garaže
- Poraba energije za ogrevanje pasivne hiše mora biti računana s programom Multi-Comfort House
Designer (prevzem programa pri M. Zbašnik-Senegačnik).
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- Predlog idejne zasnove naj obsega:
Tlorisi M 1 : 100,
2 tipična prereza M 1 : 100,
3 D model.
Natečaj mora biti predložen v naslednji obliki:
- grafični del – tiskano, vezano v mapo A3 format, horizontalno – v treh (3) izvodih
- pisni del – tehnično poročilo, izračun porabe energije za ogrevanje, tiskano, priloženo v
mapo z grafičnim delom
- CD z vsem natečajnim gradivom v elektronski obliki
- zaprto kuverto z imeni, naslovi in kontakti avtorjev (GSM, e- naslov) – opremljeno s šifro
Vsi deli natečaja mora biti označeni s šifro, ki zagotavlja anonimnost!
Končane predloge pošljite do 10. oktobra 2011 (velja poštni žig Pošte Slovenije) na naslov
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (s pripisom za Marketing).
Ocenjevanje bo potekalo v mesecu oktobru 2011, podelitev priznanj bo 3. novembra 2011 v
Sparkasse Centru v Ljubljani.

Natečaj prične veljati z dnem objave tega natečaja na oglasni deski oz. spletni strani
Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
Za vse dodatne informacije se lahko do 10. septembra 2011 obrnete na elektronski naslov
marketing@sparkasse.si ali na prof. dr. Martino Zbašnik Senegačnik.
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